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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan adanya era globalisasi dan kebutuhan akan adanya informasi 

dan hiburan yang ada pada diri kita, membuat media elektronika khususnya 

televisi memberikan suatu suguhan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai 

pemirsa berupa gambar dan suara. Penerangan gambar dan suara pada televisi 

membuat kita mengerti adanya informasi. Televisi bukan hanya sebagai alat 

elektronik, dengan adanya televisi membuat kita melihat sesuatu yang jauh. 

Kebutuhan masyarakat akan adanya informasi dan hiburan, membuat televisi 

lokal dan nasional berlomba-lomba memberikan sajian yang menarik terhadap 

pemirsa. Tetapi pada masa-masa sekarang pada dasarnya pertelevisian 

Indonesia lebih condong dengan hiburan. 

Stasiun televisi di Indonesia cukup banyak yang berdiri. Banyaknya 

stasiun televisi swasta membawa dampak positif dan negatif. Adanya televisi 

sering menjadikan kita permasalahan baik permasalahan yang pro dan kontra 

terhadap tayangan dan sajian yang disuguhkan kepada pemirsa. Sisi lain 

pemirsa menemukan sajian informasi dan hiburan. Dan di sisi lain pemirsa 

juga menemukan suatu permasalahan dan kecaman terhadap acara yang 

disajikan oleh stasiun televisi tersebut. 

Pada dasarnya televisi adalah suatu media elektronika yang 

memberikan suatu ketertarikan kepada masyarakat. Baik masyarakat pedesaan 
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maupun perkotaan. Dan tidak dapat dipungkiri kalau televisi diminati oleh 

semua umur mulai dari yang muda sampai yang tua sekalipun. Karena pada 

televisi terdapat gambar dan suara yang membuat kita tertarik dibanding 

dengan media lain. Pada televisi kita menggunakan panca indra mata dan 

telinga untuk menangkap informasi dan hiburan yang harus menarik pemirsa 

dibanding dengan media yang lain. 

Dalam setiap media terdapat adanya kelebihan dan kekurangan media 

itu sendiri. Begitu juga dengan elektronika khususnya televisi. Pada media 

tersebut kita lebih mengerti dan lebih jelas pada maksud penyajiannya. Karena 

pada televisi terdapat pendukung gambar dan suara yang isinya memberikan 

informasi dan hiburan. Dimana gambar dan suara bisa menjelaskan lebih 

detail apa yang disampaikan. Walaupun demikian kelemahan pada televisi 

terdapat pada penangkapan indra penglihatan. Terkadang indra penglihatan 

kita memiliki keterbatasan dalam menangkap informasi baik warna, bentuk 

dan ukuran, tetapi, kelemahan panca indra penglihatan kita bisa ditutupi 

dengan panca indra pendengaran. Dengan menggunakan indra pendengaran, 

setidaknya visualisasi yang kurang jelas bisa tertutupi oleh audio. Pada televisi 

sendiri terkadang kita merasakan adanya sugesti. Dalam artian, setiap kita 

melihat dan mendengar apa yang disajikan oleh media audio visual, seolah-

olah kita juga ikut merasakan hal yang sama. Misalnya, kita melihat hal-hal 

yang buat kita ngeri dan lain sebagainya, kita juga ikut merasakannya. Dan 

sebaliknya, jika kita melihat dan mendengar hal-hal yang indah, bagus dan 

lain sebagainya, kita juga ikut merasa senang. 
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Berbeda lagi dengan media cetak. Pada media cetak pembaca selalu 

berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang telah di baca. Keterbatasan pada 

indra kita untuk mempertejemahkan tulisan, membuat kita selalu berpikir 

setelah kita sekilas membaca. Dan pada media cetak biasanya juga terdapat 

visualisasi yang tidak seharusnya dimuat media cetak sendiri. Lain halnya 

dengan radio. Pada radio sendiri merupakan media yang bisa dikatakan pas. 

Karena pada waktu kita melakukan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan 

seperti memasak, berkendaraan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan 

radio, kita bisa mendengarkannya tanpa meninggalkan kegiatan kita. 

Pada dunia pertelevisian terdapat adanya persaingan yang cukup ketat 

dalam hal penayangan program acara. Di indonesia sendiri terdapat stasiun 

televisi swasta, diantaranya TVRI (1963), RCTI (1989), SCTV (1989), TPI 

(1991) (Onong, 1991:71). Dan semakin bertambah maju perkembangan 

pertelevisian di Indonesia, maka banyak sekali stasiun televisi swasta antara 

lain: Indosiar, Trans TV, Trans7, ANTV, TV One, Global TV. 

Banyaknya televisi swasta yang bersaing ketat dalam memberikan 

sajian program acara, Trans TV telah berhasil menarik para pemirsa dengan 

“Indonesia Mencari Bakat”. Dimana sekarang ada beberapa stasiun televisi 

memberikan tawaran, seperti pada acara reality show “Indonesia’s Got 

Tallent” di Indosiar, kemudian diikuti oleh RCTI yaitu “Aksi Anak Bangsa”. 

Dimana banyak sekali program televisi yang memberikan program yang 

terdahulu dan mengalami pengemasan, proses yang sedemikian rupa. Dan 
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mungkin salah satu stasiun televisi yang sukses dan menarik anemo 

masyarakat hanya “Indonesia Mencari Bakat” dalam hal pencarian bakat. 

Trans TV atau Televisi Transformasi Indonesia adalah sebuah stasiun 

televisi swasta Indonesia mulai secara terrestrial area di Jakarta, yang dimiliki 

oleh konglomerat Chairul Tanjung. Dengan motto “Milik Kita Bersama”, 

konsep tayang stasiun ini tidak banyak berbeda dengan stasiun swasta lainnya. 

Trans TV adalah anak perusahaan PT Trans Corpora. Kantor pusat stasiun ini 

berada di Studio Trans TV, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan. 

Direktur utama Trans TV saat ini adalah Wishnutama. 

Trans TV memperoleh ijin siaran didirikan pada tanggal 1 Augustus 

1998, Trans TV resmi disiarkan pada 10 November 2001, meski baru 

terhitung percobaan Trans TV sudah membangun Stasiun Relai TV-nya di 

Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang 

menyapa pemirsa pukul 19.00 WIB malam. Trans TV kemudian pertama 

mengudara mulai diluncurkan diresmikan Presiden Gus Dur sejak tanggal 15 

Desember 2001 sekitar pukul 19.00 WIB malam, Trans TV memulai siaran 

resmi. www.transtv.co.id/transtv/wikipediabahasaindonesia,ensiklopediabebas 

Trans TV sudah terbukti sukses dalam menghasilkan artis-artis baru di 

jagat hiburan ini, yang dikenal dan digemari masyarakat. Apalagi, trans TV 

memiliki Gong Show sebagai salah satu program Reality Show yang juga 

menjadi favorit masyarakat, ini bisa menjadi sebuah tolak ukur dari 

kemampuan Trans TV dalam menggarap program reality show. Dan satu hal 

lagi, Trans TV merupakan sebuah stasiun televisi yang tergabung dalam Trans 
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Corp (Trans TV, Trans 7, dan Trans Studio), ini menjadi sebuah jaminan 

bahwa bakat-bakat yang ditemukan di Indonesia Mencari Bakat akan 

tersalurkan dengan sempurna. 

www.yahoo.co.id/IndonesiaMencariBakat/wikipediabahasaindonesia,ensiklop

ediabebas 

Indonesia Mencari Bakat adalah ajang pencarian bakat anak-anak 

bangsa yang dikemas dalam sebuah program bergenre reality show. Program 

ini merupakan buah pemikiran putra putri bangsa; dirancang, diciptakan, dan 

juga akan diikuti oleh anak-anak bangsa. Jadi sudah seharusnya program ini 

menjadi salah satu program kebanggaan kita, karena Indonesia Mencari Bakat 

adalah program asli Indonesia. 

Program ini tidak membatasi pada satu bidang tertentu, bakat yang 

diikutsertakan bisa apa saja; misalnya tarian, juggling, pantomime, menyanyi, 

‘ngeband’, atau bakat lainnya yang memiliki keunikan. Peserta yang terlibat 

juga tidak dibatasi usia, dari anak kecil sampai manula dapat mengikuti 

program ini. Selain bakat-bakat yang dipertunjukkan, acara ini juga akan 

mengupas kisah kehidupan para peserta dalam episode diary. Bukan untuk 

mengumbar kehidupan pribadi tapi supaya bisa berbagi tentang nilai-nilai 

kehidupan kepada para pemirsa yang menyaksikan; bagaimana semangat para 

peserta dalam meraih mimpi-mimpi mereka dalam hidup ini. Supaya, pemirsa 

di rumah juga terinspirasi dan tidak putus asa dalam menggapai cita-cita 

mereka. 
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Bakat-bakat yang terpilih akan dinilai oleh 4 juri yang kompeten; 

Sarah Sechan (presenter), Tantowi Yahya (presenter dan penyayi), Riyanti 

Cartwright (presenter, aktris & artis), dan Titi Sjuman (aktris, penyanyi, 

musisi), dipandu oleh host yang dekat di hati masyarakat Ananda Omesh, dan 

dimeriahkan oleh bintang tamu-bintang tamu yang akan menjadikan program 

ini semakin semarak. Pemirsa juga akan dilibatkan untuk menentukan bakat 

terbaik melalui polling sms. 

Indonesia Mencari bakat bukan sekedar Program Reality Show yang 

berorientasi pada ratting dan share atau hanya mengejar angka penjualan yang 

tinggi, namun program ini diharapkan bisa menjadi sebuah kampanye untuk 

membangkitkan semangat anak bangsa, memotivasi setiap generasi, dan 

mendobrak pesimisme bangsa ini. Menunjukkan pada segenap bola mata yang 

menyaksikan, bahwa Indonesia masih mampu, dan bahkan akan terus mampu 

berkarya; siapapun, golongan manapun, dan pada usia berapapun, adalah 

pelakon-pelakon seni yang luar biasa. Bahwa bangsa ini, adalah bangsa yang 

tidak akan berhenti menciptakan mahakarya. 

www.yahoo.co.id/IndonesiaMencariBakat 

Karena keingintahuan peneliti merasakan suatu permasalahan di balik 

Indonesia Mencari Bakat, bagaimana persepsi Mahasiswa UMM angkatan 

2008 konsentrasi AV kelas E yang pernah menyaksikan program acara 

Indonesia Mencari Bakat di stasiun televisi Trans TV, apakah mereka 

memiliki persepsi positif atau negatif tentang tayangan Indonesia Mencari 

Bakat. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Audio 

Visual kelas E angkatan 2008 tentang tayangan Indonesia Mencari Bakat pada 

stasiun televisi Trans TV? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui Persepsi 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Audio Visual kelas E angkatan 

2008 yang menonton tayangan Indonesia Mencari Bakat pada stasiun televisi 

Trans TV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi maupun 

sebagai bahan acuan yang dapat digunakan sebagai pengembangan lebih 

lanjut serta pengambilan keputusan mengenai produksi dari suatu acara 

televisi dalam lingkup perkembangan ilmu komunikasi. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

tentang persepsi menonton tayangan reality show dan dapat dijadikan 

wacana baru bagi para Mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Komunikasi 

konsentrasi Audio Visual dalam menganalisa format tayangan pada reality 

show. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Persepsi 

Dalam persepsi terdapat pemaknaan suatu stimuli indra. Pada 

dasarnya hubungan antara indra dengan persepsi sangat jelas. Dimana 

dengan adanya stimuli dan indra, maka persepsi pada kita akan muncul 

dengan sendirinya. 

Definisi persepsi yang diungkapkan Devito (1997:75) proses 

dimana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi 

indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa 

yang kita serap dan makna apa yang kita berikan kepada mereka ketika 

mereka mencapai kesadaran. 

Bisa ditarik sebuah kesimpulan pemikiran bahwa yang namanya 

persepsi adalah proses pengindraan yakni suatu proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. Stimulus 

yang mengenai alat indra itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan 

hingga individu menyadari tentang apa yang diolah oleh alat indra. Proses 

yang terjadi pada indra kita yakni proses diterimanya stimulus oleh setiap 

individu melalui penerima yaitu alat indra berupa indra pendengaran, 

penglihatan dan penciuman. Setelah stimulus merespon alat indra dan 

kemudian diterjemahkan, dan diinterpretasikan hingga individu menyadari 

apa yang ditangkap pada indra kita. Dengan kita menggunakan panca 

indra kita, diharapkan kita bisa mengartikan suatu permasalahan yang kita 

lihat dan rasakan dengan memberikan suatu tanggapan. 
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a. Proses Terjadinya Persepsi 

Setelah kita lihat dari sedikit penjelasan dan penjabaran apa 

yang namanya persepsi, bisa kita pahami dimana persepsi akan muncul 

bila stimuli dan indra kita saling berkaitan untuk menangkap suatu 

permasalahan. Dalam kata lain stimuli dan indra kita tidak mungkin 

bisa mempengaruhi kita, jika stimuli dan indra kita tidak menangkap 

apa yang namanya pesan. Supaya lebih jelas dan mengerti bagaimana 

proses persepsi bisa berjalan, kita lihat bagan di bawah ini (lihat gbr 

1.1) 

Gambar 1.1 

Dari gambar kita lihat dan bisa dikatakan, kalau awal terjadinya 

persepsi diawali dari indra kita. Hal ini bisa kita rasakan pada saat 

melihat visualisasi dengan indra penglihatan dan menangkap audio 

dengan indra pendengaran. 

Pada tahap kedua urutan gambar terjadinya persepsi, bahwa 

stimulus melakukan rangsangan terhadap alat indra. Dalam stimulus 

itu sendiri terdapat adanya faktor yang mendorong terjadinya stimulus. 

Misalnya faktor daya tangkap pada waktu melihat dan mendengarkan 

suatu pesan. Pada waktu menangkap suatu pesan, sebaiknya terlebih 

Stimulus 
alat indra 

diatur 

Stimulus alat 
indra dievaluasi 
dan ditafsirkan 

Terjadinya 
stimulus 
alat indra 
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dahulu mengolah dan memikirkan kebenarannya secara logis dari 

sebuah obyek yang ditangkap. 

Dari kajian perspektif model persepsi menurut Devito, bahwa 

persepsi berawal dari stimulus yang merangsang indra dan proses 

pengapresiasian suatu pesan kepada indra yang berasal dari luar. Maka 

pada tahap terakhir persepsi, terjadinya proses evaluasi dan penafsiran 

yang berasal dari indra. Dimana pada proses tersebut alat indra bekerja 

dan menarik kesimpulan dengan apa yang ditangkap. Dan proses 

penarikan kesimpulan bukan hanya dipengaruhi dari rangsangan yang 

berasal dari luar, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh suatu permasalahan 

yang kita hadapi di masa-masa terdahulu. Meskipun menerima sebuah 

pesan yang sama, belum tentu menafsirkannya sesuai dengan apa yang 

dipikirkan. Karena penafsiran yang dipikirkan juga dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari luar. 

Begitu juga dengan persepsi mahasiswa tentang tayangan 

Indonesia Mencari Bakat di Trans TV membuat mahasiswa 

memberikan persepsi tentang tayangan Indonesia Mencari Bakat. 

Demikian pula sebaliknya, mahasiswa menyadari bahwa tayangan 

Indonesia Mencari Bakat memiliki peranan yang cukup besar dalam 

merangsang alat indra dan tahapan yang diberikan berkaitan dengan 

model AIDA. A (Attention) menciptakan perhatian, I (Interest) 

menimbulkan ketertarikan, D (Desire) meningkatkan atau 

mempromosikan hasrat atau keinginan, A (Action) merangsang 
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tindakan atau bereaksi untuk merespon informasi yang disampaikan. 

Dalam tahapan AIDA, Indonesia Mencari Bakat memberikan perhatian 

kepada Mahasiswa dalam hal tayangan yang dilihat dari segi setting 

panggung, pembawa acara, juri, dan peserta yang memiliki bakat 

dalam hal entertaint. Dengan tayangan yang membuat mahasiswa 

menyaksikan tayangan Indonesia Mencari Bakat yang bisa dikatakan 

bagus, membuat ketertarikan mahasiswa terhadap Indonesia Mencari 

Bakat untuk mengikuti tayangan tersebut hingga selesai. 

Selain itu reaksi Mahasiswa tentang tayangan Indonesia 

Mencari Bakat jika dikaitkan dengan persepsi menimbulkan 

keterkaitan tersendiri terhadap tayangan Indonesia Mencari Bakat di 

Trans TV. Menurut De Fleur berpendapat bahwa individu yaitu 

mahasiswa menerima pesan dari media massa dalam bentuk hiburan 

dan informasi. Ketertarikan mahasiswa termasuk dalam teori selective 

exposure. Teori ini penonton sebagai konsumen yang menyaksikan 

tayangan Indonesia Mencari Bakat akan menimbulkan suatu reaksi 

dalam dirinya setelah menonton tayangan Indonesia Mencari Bakat. 

Dalam hal ini persepsi mahasiswa dalam tayangan Indonesia Mencari 

Bakat bisa kita lihat bahwa pengaruh Indonesia Mencari Bakat dalam 

mempengaruhi indra, memberikan suatu ketertarikan tersendiri. Dan 

dengan ketertarikan mahasiswa menimbulkan reaksi terhadap 

mahasiswa untuk menyaksikan Indonesia Mencari Bakat. 
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b. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

1) Perhatian (attention) 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli 

lainnya melemah (Rakhmat, 2007: 52). 

2) Faktor Eksternal 

Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional 

dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai 

determinan perhatian yang bersifat eksternal dan penarik perhatian 

(attention getter). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-

sifat yang menonjol (Rakhmat, 2007: 52-53), seperti: 

a) Gerakan: seperti organisme yang lain, manusia secara visual 

tertarik pada obyek yang bergerak. 

b) Intensitas Stimuli: kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menarik dari stimuli yang lain. Misalnya: warna merah diantara 

warna putih. 

c) Kebaruan: hal-hal baru yang luar biasa, yang berbeda akan 

menarik perhatian. Misalnya: orang mengejar novel, film yang 

baru terbit atau tayang. 

d) Perulangan: hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertakan 

dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini, unsur 

“familiarity” (yang sudah dikenal berpadu dengan “novelty” 

yang baru dikenal). 
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3) Faktor Internal 

Faktor biologis: sebagai contoh orang lapar, seluruh pikirannya 

didomisili oleh makanan itu dikarenakan yang paling menarik 

perhatiannya adalah makanan. Sedangkan bagi orang yang sudah 

kenyang akan mengalihkan perhatiannya kepada hal lain 

(Rakhmat, 2007:54). 

4) Faktor Struktural 

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. 

Seperti teori dari Gestalt yang dikutip oleh Rakhmat (2007:58) 

yang berbunyi prinsip persepsi bersifat struktural, artinya bila kita 

mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu 

keseluruhan. 

c. Tujuan Persepsi 

Pada diri setiap manusia bisa dikatakan kalau setiap 

mempersepsikan sesuatu pasti ada tujuan. Adanya pemikiran yang 

baru dari seseorang yang berasal dari luar memungkinkan persepsi 

sebagai dampak kehidupan psikologis. Maksudnya, setiap pemikiran 

dari luar mengakibatkan psikologis kita menjadi terpengaruh. Tujuan 

dari persepsi sendiri memberikan suatu pernyataan yang berasal dari 

stimulus dimana stimulus merangsang indra kita untuk memberikan 

suatu tanggapan dan menyimpulkan suatu kejadian yang berasal dari 

luar. 



 

 
14

d. Kegagalan Persepsi 

Semua sesuatu yang kita inginkan pasti akan mengalami 

sebuah kegagalan. Begitu juga dengan kegagalan yang terjadi pada 

setiap persepsian kita. Kita seringkali mempersiapkan sesuatu atau 

seseorang sesuai dengan pengharapan kita (Mulyana, 2003:211). 

Beberapa kegagalan dan kesalahan persepsi bisa kita lihat sebagai 

berikut: 

1) Kesalahan Atribusi 

Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami 

penyebab perilaku orang lain. Misalnya kita mengamati 

penampilan fisik meraka, karena faktor-faktor seperti usia, gaya, 

pakaian dan daya tarik dapat memberikan isyarat mengenai sifat-

sifat utama meraka. 

2) Efek Halo 

Kesalahan persepsi yang kedua disebut dengan efek halo (hallo 

effect) merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk suatu 

kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan menyeluruh ini 

cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan 

sifat-sifatnya yang spesifik (Baron dan Paulus, 54). Efek halo 

memang lazim dan berpengaruh kuat pada diri kita dalam menilai 

seseorang. Bila kita sangat terkesan oleh seseorang, karena 

kepemimpinannya atau keahliannya dalam suatu bidang, kita 
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cenderung memperluas kesan awal kita, akan tetapi bila dia baik 

dalam suatu hal belum tentu baik dalam hal lain. 

3) Stereotip 

Kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan 

(stereotyping), yaitu menggeneralisasi orang-orang berdasarkan 

sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka 

berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Dengan 

kata lain penstereotipan adalah proses menempatkan orang-orang 

dan objek-objek ke dalam kategori-kategori yang mapan atau 

penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek berdasarkan 

kategori yang dianggap sesuai, ahli-ahli berdasarkan karakteristik 

individual mereka. 

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan persepsi, 

proses persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, tujuan persepsi, dan 

kegagalan persepsi, maka peneliti berharap pada Mahasiswa Komunikasi 

kelas E angkatan 2008 Konsentrasi AV pada saat menyaksikan acara 

Indonesia Mencari Bakat yang ditayangkan pada stasiun televisi Trans TV 

untuk merespon apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan dengan 

memberikan apresiasinya dan tanggapannya melalui alat indranya pada 

acara Indonesia Mencari Bakat. Apresiasi dan tanggapan tergantung pada 

setiap individu bagaimana setiap mahasiswa komunikasi angkatan 2008 

konsentrasi AV mengapresiasikan, dimana setiap individu sebagai 
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komunikan mempunyai persepsi sendiri-sendiri dan dipengaruhi oleh 

masing-masing karakter. 

2. Mahasiswa 

Tingkat pendidikan kita telah umum dimulai dari TK, SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi. Jika dalam TK, SD, SMP, dan SMA kita 

disebut dengan sebutan murid/siswa. Dalam perguruan tinggi kita disebut 

dengan mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Jika kita artikan satu-satu arti dari 

mahasiswa, yang pertama kita lihat dari gabungan kata antara maha yang 

artinya besar/agung, dan siswa yang artinya pelajar. Jadi bisa diartikan 

mahasiswa adalah pelajar yang diangungkan. 

Definisi lain mahasiswa adalah orang muda usia, miskin 

pengalaman. Getol membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga bisa 

terhindar dari golongan selera sementara (temporal). Penampilannya 

sering ambiguous atau mengganda arti. Suatu saat bisa menjadi kawan 

partner kepentingan tertentu. Kepentingan penguasa misalnya tapi pada 

saat yang lain bisa menjadi perintang, bahkan musuh bebuyutan bagi 

kepentingan yang serupa (Malik, Muhadjir, 1992: 12). 

Jika kita lihat lebih luas, mahasiswa bisa dikatakan sebagai siswa 

atau pelajar yang memiliki wawasan yang luas dan lebih sering ingin 

mengerti hal-hal baru. Dimana mahasiswa sendiri terdiri dari sekelompok 

orang (masyarakat) yang memiliki beberapa perbedaan pendapat dan 

pikiran. Dan jika dibandingkan dengan yang lain (masyarakat), mahasiswa 
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lebih condong kepada yang namanya ambisi dalam membangun angan-

angan dan pikiran yang dibangun. 

3. Program Televisi 

Dalam televisi terdapat adanya gambar dan suara yang 

ditampilkan. Dan kita sebagai masyarakat sering berpikir, apa yang kita 

lihat dan dengar. Seringnya televisi yang memberikan sajian yang 

sedemikian rupa hanya untuk kita. 

Layar televisi bisa digunakan untuk tujuan lebih dari sekedar 

penghadiran gambar-gambar penyiaran (broadcasting image), beberapa 

orang masih berpikir tentang ‘televisi’ dengan mengacu pada serangkaian 

program yang memancar luas melalui sederet channel atau saluran. 

Serangkaian program ini kerap kali mempresentasikan gagasan ihwal apa 

itu televisi, bagai objek studi atau topik diskusi. Secara agak tidak akurat, 

rangkaian program tersebut disebut genre, yang memacu berbagai kategori 

program untuk menjalankan roda industri program untuk anak, 

documenter, drama dan sejenisnya. 

Adapun program televisi meliputi acara seperti yang diterangkan 

berikut ini dan tentunya penggunaan berbagai nama berbeda sesuai dengan 

keinginan masing-masing televisi diantaranya News Reporting (Laporan 

Berita), Talk Show, Call-in Show, Reality Show, Dokumenter, Tabloid, 

Rural, Program, Advertising, Education/Instructional, art & Culture, 

Musik, Sinetron/Drama, TV Movies, Game Show/kuis, dan Komedi 

Situasi. 
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Berbagai jenis program siaran tersebut bukanlah sesuatu yang 

mutlak harus ada semuanya. Acara-acara tersebut sangat bergantung dari 

kepentingan masing-masing stasiun televisi yang bersangkutan. Pada 

umumnya memang sebagian besar dari contoh jenis program diatas 

tersebut adalah acara-acara yang disiarkan oleh stasiun penyiaran televisi. 

4. Media Massa 

Kita semua tahu kalau media massa sendiri dibagi menjadi dua. 

Media massa cetak (Surat kabar, majalah, tabloid, buku, pamflet, brosur, 

dll), sedangkan media massa elektronik (televisi, radio, film, slide, video, 

dll). Dan setiap apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, 

kita tidak lepas dengan yang namanya media massa. Dengan adanya media 

massa, kita merasa kaya akan adanya informasi dan mengetahui banyak 

hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Jadi bisa kita simpulkan kalau 

media massa adalah sebuah media yang bisa memberikan informasi yang 

tidak kita ketahui sebelumnya. Media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, 

radio, dan televisi (Cangara, 1998: 126). 

a. Fungsi Media Massa 

Sesuai dengan peran media massa untuk memberikan informasi 

yang belum kita ketahui sebelumnya, membuat media massa harus 

bekerja lebih keras untuk memberikan informasi yang akurat dan 

sesuai dengan kenyataan. Jika sebuah media tidak bisa memberikan 
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informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka media tidak bisa 

dikatakan sebagai sumber informasi. Dengan adanya informasi dari 

media massa, dapat dikatakan media massa memiliki fungsi sebagai 

pemberi informasi. 

Menurut ahli komunikasi, Dr. Harold D. Lasswell melihat tiga 

fungsi utama media massa yaitu: 

1) The Surveillance of The Environment – Yang berarti bahwa media 

massa bertindak sebagai pengamat lingkungan dan selalu akan 

memberikan berbagai informasi atas hal-hal yang tidak dapat 

terjangkau khalayak. 

2) The Correlation of The Parts of Society in Responding ti The 

Environment – berarti bahwa media massa itu sendiri lebih 

menekankan kepada pemilihan, penilaian, penafsiran tentang apa 

yang patut disampaikan kepada khalayak, dengan demikian media 

massa dapat dinilai sebagai “Gate Keeper” dari arus informasi. 

3) The Transmission of The Social Heritagefrom One Generationto 

The Next – Hal ini menunjukkan bahwa media massa berfungsi 

sebagai jembatan tata nilai dan budaya dari generasi ke generasi 

berikutnya, atau dengan kata lain media massa berfungsi pula 

sebagai media pendidikan. 

Schramm menyatakan bahwa fungsi media massa dapat 

dimanfaatkan sebagai “To Sell Goods For Us” artinya media massa 

dapat sebagai ajang promosi (Subroto, 1994: 16-17). 
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Media massa tidak hanya berperan sebagai agen sosialisasi bagi 

khalayaknya. Menurut George Gerbner, seorang ilmuwan  komunikasi, 

media memiliki kemampuan “mengkultivasi” khalayaknya. Ia 

menyebutnya dengan gagasan Analisis Kultivasi. Gagasan dasarnya 

adalah bahwa menonton televisi dalam jumlah frekuensi dan volume 

yang besar akan mengkultivasi (menanamkan) persepsi realitas yang 

konsisten dengan cara pandang dengan dunia yang disajikan dalam 

program televisi (Winarni, 2003:135). 

b. Media Massa dan Masyarakat 

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang berkelompok dan 

tidak luput dari adanya interaksi antar individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan individu. Dimana 

keterkaitan antar keduanya tidak lepas dari yang namanya 

ketergantungan. Dan masyarakat sendiri butuh dan tidak lepas dengan 

media massa sebagai sumber informasi. Hubungan media massa dan 

masyarakat sangatlah erat. Media massa berfungsi untuk memberikan 

informasi dan masyarakat sendiri menerima informasi dari media 

massa. Semuanya itu telah menjadi suatu hubungan yang berkaitan 

antar media massa dan masyarakat. 

Menurut Williams (1996) merangkum dua pandangan terkait 

peran dan fungsi media dalam masyarakat sebagai: 

1) Media yang menekankan nilai-nilai komersial pada segala sesuatu, 

dan memandang khalayak sebagai konsumen. 
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2) Media yang beragam dan pluralis, kreatif dan sadar bahwa 

terlampau banyak kekuatan media yang bisa berlawanan dengan 

berbagai kepentingan demokrasi. 

Penjelasan di atas membuat kita mengerti kalau media merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam hal memberikan informasi. Banyaknya 

media massa di Indonesia membuat semua media massa berlomba-lomba 

dalam memberikan suatu informasi. Tetapi, masyarakat kita lebih condong 

pada media massa elektronik televisi. Ahli bidang pertelevisian 

menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat 

mengendap dalam daya ingatan manusia lebih lama jika dibandingkan 

dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui membaca. Hal 

tersebut disebabkan karena gambar/visualisasi bergerak yang berfungsi 

sebagai tambahan dan dukungan informasi penulisan narasi penyiar atau 

reporter memiliki kemampuan untuk memperkuat daya ingat manusia dan 

memanggilnya (recall) kembali. Alasan tersebut juga diperkuat karena 

informasi yang disampaikan medium televisi, diterima dengan dua indra 

sekaligus secara simultan pada saat bersamaan. Kedua indra tersebut 

adalah indra pendengaran (audio) dan indra penglihatan (visual/audio). 

Jadi dalam waktu yang bersamaan, penonton atau pemirsa televisi 

dirangsang kedua indranya ketika mereka menonton televisi. Hal lain yang 

tidak dilupakan begitu saja adalah karena gambar yang disajikan melalui 

siaran televisi merupakan pemindahan bentuk, warna, ornament dan 

karakter yang sesungguhnya dari objek yang divisualkan. Bahkan suara 



 

 
22

asli, cara mereka berjalan atau gerakan yang biasa dikakukan dapat 

dipindahkan secara akurat melalui rekaman gambar, sehingga apa yang 

disajikan di dalam gambar televisi benar-benar merupakan pemindahan 

dari bentuk aslinya. 

5. Televisi 

a. Sejarah Televisi 

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele 

(bahasa Yunani) yang berarti jauh, dan vision (Videre-bahasa latin) 

berarti penglihatan (Uchjana, 1991:32). Dengan demikian televisi yang 

dalam bahasa Inggrisnya television diartikan dengan melihat jauh. 

Melihat jauh diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi 

disuatu tempat (studio televisi). Perkembangan siaran televisi di 

Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962. Selama tahun 1962-

1963 televisi berada di udara rata-rata satu jam sehari dengan segala 

kesederhanaannya (Winarni, 2003:37). 

Sebagai media elektronik yang memberikan sajian audio 

visual, televisi dinilai sebagai media yang paling berhasil dalam 

menyampaikan informasi, cerita atau segala sesuatu yang disampaikan 

lebih menarik dan menyenangkan masyarakat dibandingkan media 

lainnya, seperti media cetak dan radio. 

Dari pengertian dan fungsi televisi di atas, bahwa televisi 

merupakan media elektronik yang dapat menghasilkan sesuatu berupa 

audio dan visual dan memberikan suatu informasi dan hiburan 



 

 
23

berdasarkan pengelompokan karakteristik seperti usia, agama, jenis 

kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya, dengan 

acara yang disuguhkan terdapat beberapa karakteristik televisi, tema 

pemrograman televisi, dan tema yang tidak cocok untuk televisi. 

b. Fungsi Televisi Sebagai Media Massa 

Televisi merupakan media massa elektronik yang di dalamnya 

terdapat berbagai faktor. Dalam faktor pertama adanya audio, dimana 

audio ini menimbulkan suara. Dalam faktor kedua, adanya visual yang 

menghasilkan gambar. Sebuah perpaduan yang cukup mendukung, 

dimana gambar dan suara yang dihasilkan televisi sebagai media 

massa dalam memberikan sajian baik berbentuk hiburan maupun 

informasi. Jika dibanding media yang lain, televisi merupakan media 

yang pas dalam memberikan informasi. Dan dengan adanya audio dan 

visual yang dihasilkan televisi, diharapkan bisa memberikan informasi 

yang jelas. 

Seperti media massa yang lain, televisi merupakan media 

massa elektronik. Dalam bukunya (Uchjana, 1991: 24-26) televisi itu 

sendiri memiliki 3 fungsi antara lain: 

1) Fungsi Penerangan 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan 

informasi yang amat memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor 

yang terdapat pada media massa audio visual itu. 
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a) Faktor Immediacy 

Mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan di dengar oleh 

para pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. 

b) Faktor Realism 

Mengandung makna kenyataan. Ini berarti bahwa televisi 

menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan 

perantaraan mikrofon dan kamera apa adanya sesuai dengan 

kenyataan. 

2) Fungsi Pendidikan 

Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun televisi 

menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, misalnya pelajaran 

bahasa, matematika, elektronika, dll. Berbeda lagi dengan ETV 

(Education Televisi) yang merupakan acara pendidikan yang 

disiarkan melalui siaran televisi siaran umum dan ditujukan kepada 

seluruh masyarakat. 

3) Fungsi Hiburan 

Dalam hal hiburan televisi merupakan fungsi yang sangat 

penting. Dalam televisi itu sendiri terdapat adanya Audio dan 

Visual. Dimana antara audio dan visual itu sendiri saling 

mendukung dan berkaitan dalam televisi sendiri. Di kebanyakan 

negara, terutama masyarakatnya bersifat agraris, fungsi hiburan 
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yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan. Sebagian 

besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. 

Hal ini dapat dimengerti, oleh karena pada layar televisi dapat 

ditampilkan gambar hidup berserta suaranya bagian kenyataan, dan 

dapat dinikmati di rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat 

dinikmati oleh khalayak yang tidak mengerti bahasa asing, bahkan 

yang tuna aksara. 

 Jika kita lihat penjabaran di atas, maka bisa dikatakan kalau 

televisi sendiri harus mampu membuat menarik khalayak, dalam artian 

menarik khalayak suatu acara harus dipersiapkan dengan matang sebelum 

disajikan kepada khalayak dan dikemas sedemikian rupa agar menarik 

minat khalayak untuk menyaksikan sajian yang diberikan oleh televisi. 

Selain itu tayangan yang disajikan juga harus sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan khalayak. Satu-satunya cara untuk mendekati agar mengetahui 

keinginan seluruh khalayak adalah dengan mengelompokkan mereka 

menurut karakteristik yang ada seperti usia, agama, jenis kelamin, 

pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat sebagai khalayak 

perlu dibagi menjadi kelompok tertentu sebagai sasaran pesan atau yang 

biasa disebut kelompok sasaran. 

6. Komunikasi Massa 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, secara tidak langsung dan tanpa 

kita sadari kita telah melakukan apa yang namanya komunikasi. Setiap 

kegiatan yang kita jalani dari awal mula kita lahir sampai pada saat 



 

 
26

sekarang ini, tidak lepas dari komunikasi. Bahkan, komunikasi 

berlangsung bisa pada saat kita bangun tidur dan pada saat kita menjalani 

aktifitas sehari-hari sampai kita menutupnya dengan tidur lagi. 

Setelah kita melihat pendeskripsian secara konseptual apa yang 

disebut dengan komunikasi, sebaiknya kita lebih mengetahui apa arti dari 

komunikasi itu sendiri berdasarkan beberapa sumber. Komunikasi atau 

Communication dalam bahasa latin Communis yang berarti “sama”, 

communico, communication, atau communicare yang berarti “membuat 

sama” (to make common) (Mulyana, 2005: 41). Berbicara tentang definisi 

komunikasi, tidak ada definisi yang besar ataupun salah. Seperti juga 

model atau teori, definisi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk 

menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Beberapa 

definisi mungkin terlalu sempit, misalnya “komunikasi adalah 

penyampaian pesan melalui media elektronik”, atau terluas, misalnya 

“komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih 

sehingga peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, dan 

bahkan jin. (Mulyana, 2005: 42). 

Dalam pengertian yang luas banyak sekali pengertian dari 

komunikasi massa itu sendiri dan jika kita lihat dari bermacam-macam 

definisi, kita tidak akan menemukan titik ujung dari pengertian 

komunikasi massa itu sendiri. 

Jika kita lihat dari pengertian komunikasi massa yang sederhana, 

komunikasi massa adalah suatu penyampaian pesan melalui media, 
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dimana media tersebut memberikan suatu pesan yang bisa menimbulkan 

suatu efek. 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa 

beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/ pendengar/ penonton yang akan 

coba diraihnya, dan efek terhadap mereka (Nurudin, 2004: 2). 

Menurut Rakhmat (2002: 189), komunikasi massa adalah jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak terbesar/khalayak, 

heterogen, dan anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

a. Komponen Komunikasi Massa 

Dalam komunikasi massa terdapat adanya komponen. 

Komponen merupakan bagian yang menjadikan satu kesatuan yang 

utuh. Dimana jika satu kesatuan tersebut dapat ada dan utuh jika semua 

komponen menjadi satu. Jika salah satu komponen tidak ada atau 

kurang, maka akan tidak akan menjadi satu bagian. Komponen adalah 

bagian-bagian yang terpenting dan mutlak harus ada pada suatu 

keseluruhan dan kesatuan (Winarni, 2003: 50). 

Menurut Winarni (2003: 14) komponen dalam komunikasi 

massa terdiri dari: 

1) Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa pada umumnya adalah 

suatu organisasi yang kompleks, yang dalam operasionalnya 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya, surat kabar 
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yang selama ini kita baca membutuhkan proses yang sangat 

panjang hingga sampai kepada kita. Misalnya dari proses wartawan 

mencari berita, menulisnya dan menyerahkan kepada redaktur 

bidang atau editor, sampai pada cetak dan dipasarkan sampai pada 

ke tangan kita. 

2) Isi/pesan 

Pesan yang disampaikan komunikasi massa bersifat secara massa. 

Maksudnya pesan pada komunikasi massa ditujukan untuk semua 

orang yang terjangkau oleh komunikasi tersebut. Karakteristik 

pesan komunikasi massa bersifat umum, sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diketahui semua orang. 

3) Media 

Komunikasi massa dapat berlangsung jika ada yang namanya 

media untuk menampung komunikasi massa tersebut. Wadah yang 

digunakan untuk menampung komunikasi massa adalah media. 

Pengelompokan media dibagi menjadi dua. Pertama media cetak 

yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamphlet, 

buku, dll. Yang kedua media elektronik yang terdiri dari televisi, 

video, slide, film, dll. 

4) Khalayak 

Dalam komunikasi massa khalayak yang dimaksud adalah yang 

bersifat luas, anonim, dan heterogen. Luasnya khalayak dalam 

komunikasi massa tidak terbatas untuk orang tertentu saja, 
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melainkan buat siapa saja yang dapat menangkap pesan tersebut. 

Dengan keluasan khalayak, maka bersifat heterogen dari berbagai 

jenis dan latar belakang. Keragaman itu dilihat dari agama, jenis 

kelamin, lokasi tempat tinggal, kesenangan, hoby, dll. 

5) Filter 

Karena banyaknya khalayak yang menerima pesan dalam 

komunikasi massa, diperlukan adanya filter yang berfungsi sebagai 

penyaring dalam hal perbedaan latar belakang, sosial, budaya, 

ekonomi, pendidikan, agama, usia dan sebagainya untuk 

menyaring perbedaan dalam komunikasi massa. 

6) Penjaga gawang/gatekeeper 

Dalam komunikasi massa peran gatekeeper mempunyai peranan 

yang penting. Karena fungsi utama gatekeeper adalah menyaring 

atau menyeleksi pesan yang diterima seseorang atau 

dikomunikasikan kepada khalayak. Untuk itu gatekeeper adalah 

seseorang yang dapat memilih, mengubah, bahkan menolak, pesan 

yang akan disampaikan kepada khalayak. 

Sebenarnya elemen komunikasi di atas merupakan komponen 

yang inti. Berbeda lagi dengan komponen komunikasi massa yang 

disampaikan Nurudin (2004: 87-124). Dalam bukunya, komponen 

komunikasi massa ditambah dengan adanya umpan balik, gangguan, 

dan pengatur. Dalam bukunya (Nurudin, 2004: 87) disebutkan: 
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1) Umpan Balik 

Umpan balik dalam komunikasi massa terbagi menjadi dua, 

pertama umpan balik langsung (immediated feedback). Dan yang 

kedua umpan balik tidak langsung (delayed feedback). Umpan 

balik langsung terjadi jika komunikator dalam komunikan 

berhadapan langsung atau ada kemungkinan bisa berbicara 

langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung, komunikator 

dengan komunikan dalam komunikasi massa tidak terjadi kontak 

langsung yang memungkinkan mereka mengadakan reaksi 

langsung satu sama lain. 

2) Gangguan 

Adanya gangguan dalam komunikasi massa merupakan hal yang 

biasa. Hal ini terlihat dari kesalahan cetak, kata yang hilang, atau 

paragraf yang dihilangkan. Itu juga termasuk gambar tak jelas di 

pesawat televisi, gangguan gelombang radio, baterai yang sudah 

aus dan juga langganan majalah yang tidak datang. 

3) Pengatur  

Pengatur yang dimaksud dalam komunikasi massa adalah mereka 

yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi proses aliran media 

massa dan yang dimaksud mereka adalah pemerintah dan 

masyarakat. Dan pengatur itu berbeda dengan gatekeeper. Wilayah 

gatekeeper di dalam media (part of the media instituation) yang 

mempengaruhi secara langsung kebijakan media, sedangkan 
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pengatur diluar media biasanya masyarakat atau pemerintah 

(external agent of the public or goverment), tetapi secara tidak 

langsung ikut mempengaruhi kebijakan media. 

Komponen (unsur-unsur) yang menunjang kelangsungan 

komponen dalam komunikasi massa terdapat keterkaitan antara 

komponen yang satu dengan yang lainnya. Dalam kaitannya, 

komponen tersebut berada dalam satu kesatuan yang dapat 

menimbulkan terjadinya komunikasi massa. Dan pada intinya 

komponen dalam komunikasi massa minimal terdapat tiga komponen, 

yaitu komunikator, pesan atau komunikan (Winarni, 2003: 14). 

Dimana jika komunikasi massa tidak ada komunikator maka pesan 

tidak akan tersampaikan. Begitu juga dengan pesan, jika tidak ada 

pesan maka komunikator tidak berfungsi. Dan komunikan sendiri tidak 

bisa menerima pesan yang diberikan oleh komunikator. 

b. Proses Komunikasi Massa 

Setelah kita mengerti apa arti komunikasi massa, dan 

komponen-komponennya, sebaiknya kita juga harus mengetahui 

proses komunikasi massa. Proses bisa diartikan sebagai tahapan suatu 

peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Dan proses sendiri tidak 

bisa kita ketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. 

Menurut Wilburn Schramm (1971) mengatakan untuk 

berlangsungnya suatu proses komunikasi, minimal diperlukan adanya 
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tiga komponen, yaitu Sourge-Message-Destination atau komunikator-

pesan-komunikan. 

Menurut Laswell (1972) proses komunikasi massa terjadi jika 

ada 5 komponen. Who (siapa/ komunikator/ control studies), yang 

menyampaikan pesan. Says what (berkata apa/ pesan/ analisis pesan), 

pesan apa yang disampaikan. In Which Channel (melalui saluran apa/ 

media/ analisis media), media apa yang digunakan. To Whoam (kepada 

siapa/ penerima/ analisis audience), pesan komunikasi akan ditujukan 

kepada siapa. With what effect (dengan efek apa/ efek/ analisis efek), 

komponen efek yang dicapai dari usaha penyampaian umum pada 

sasaran yang dituju. Masalah yang berkaitan dengan efek diperlukan 

analisis efek (Winarni, 2003: 52). 

Fungsi media massa sebenarnya berkaitan dengan yang 

namanya komunikasi massa. Karena komunikasi massa sendiri 

berlangsung jika ada yang namanya media massa. Dan media massa 

sebagai medium untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 

(komunikasi massa). Dalam artian, komunikasi massa tidak akan 

berjalan dengan baik, jika tidak ada media massa sebagai medium 

dalam menyampaikan pesan. 

Menurut Alexis S. Tan, fungsi komunikasi massa dibagi 

menjadi 4 hal. Meskipun secara explisit ia tidak mengatakan fungsi-

fungsi komunikasi massa, tetapi ketika ia menyebut bahwa penerima 

pesan dalam komunikasi bisa kumpulkan orang-orang (a group of 
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persons) atau ia menyebutnya sebagai mass audience, sedang pengirim 

pesan atau komunikatornya termasuk kelompok orang atau media 

massa, maka itu sudah bisa dijadikan bukti bahwa fungsi yang 

dimaksud adalah fungsi komunikasi massa. Paling tidak itu bisa dilihat 

dari ciri komunikator dan audience-nya. (lihat tabel 1.1) 

Tabel 1.1 

Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan 

No 

Tujuan 

Komunikator 

(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikan 

(Menyesuaikan Diri pada Sistem 

Pemuasan Kebutuhan) 

1 Memberi Informasi Mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji 

kenyataan, meraih keputusan 

2 Mendidik Memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan yang berguna memfungsikan 

dirinya secara efektif dalam 

masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah 

laku yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya 

3 Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai, 

tingkah laku dan aturan yang cocok agar 

diterima dalam masyarakatnya 

4 Menyenangkan, 

memuaskan kebutuhan-

kebutuhan komunikasi 

Menggembirakan, mengendorkan urat 

saraf, menghibur, mengalihkan perhatian 

dari masalah yang dihadapi 
Sumber: Nurudin 2004: 63 

Proses komunikasi massa akan terjadi jika ada yang namanya 

komunikator, dimana komunikator berfungsi untuk menyampaikan 
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pesan kepada khalayak. Dalam penyampaian pesan fungsi dari 

gatekeeper menyaring informasi tersebut untuk menghindari 

perbedaan. Dikarenakan komunikasi massa berhubungan dengan 

masyarakat yang heterogen. Maksud dari heterogen itu sendiri adalah 

perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi pendidikan, agama, 

usia, dll. Selain itu peran media massa begitu penting dalam proses 

komunikasi massa. Peranan media massa sebagai medium komunikasi 

massa dalam menyampaikan isi pesan yang akan disampaikan kepada 

khalayak. 

7. Teori Uses and Gratification (Kegunaan dan Kepuasan) 

Dalam komunikasi massa terdapat suatu teori yang bisa dikaitkan 

dengan sebuah media cetak maupun elektronik dalam memberikan suatu 

informasi kepada khalayak. Dan teori ini mempertimbangkan apa yang 

dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas 

kebutuhannya. Penganut teori ini meyakini bahwa individu sebagai 

makhluk yang bisa dikatakan haus akan adanya informasi yang berasal 

dari sebuah media. Dalam hal ini teori uses and gratification memandang 

individu sebagai seseorang yang aktif dan selektif dalam menggunakan 

media massa. 

Hebert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang 

mengenalkan teori ini. Teori kegunaan dan kepuasan ini dikenalkan pada 

tahun 1974 dalam bukunya The Uses and Gratification: Current 

Perspectives on Gratification Research. Teori Uses and Gratification 
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milik Blummer dan Katz ini mengatakan bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Dengan kata lain pengguna media itu adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang 

paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya (Nurudin, 2004: 181). 

 Katz, Blumler dan Gurevitch (dalam Rakhmat, 2007:205) 

menjelaskan asumsi dasar dari teori uses and gratification, yaitu: 

a. Khalayak dianggap aktif; artinya khalayak sebagai bagian penting dari 

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung 

kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti Kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. (Blumler dan Katz, 

1974: 22) 
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Teori Uses and Gratification menunjukkan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah “bagaimana media mengubah sikap dan 

perilaku khalayak”, tetapi “bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi 

dan sosial khalayak”. Jadi boobotnya ialah pada khalayak yang aktif, yang 

sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus. 

 Dengan kata lain, pengguna media itu adalah pihak yang aktif 

dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari 

sumber media yang baik di dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. 

Artinya, teori uses and gratification mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Konsumen 

media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media 

mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya. 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Persepsi 

Definisi persepsi yang diungkapkan Devito (1997:75) proses 

dimana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi 

indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa 

yang kita serap dan makna apa yang kita berikan kepada mereka ketika 

mereka mencapai kesadaran. 

Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan pemikiran bahwa yang 

namanya persepsi adalah proses pengindraan yakni suatu proses 
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diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. 

Stimulus yang mengenai alat indra itu kemudian diorganisasikan, 

diinterpretasikan hingga individu menyadari tentang apa yang diolah oleh 

alat indra. Proses yang terjadi pada indra kita yakni proses diterimanya 

stimulus oleh setiap individu melalui penerima yaitu alat indra berupa 

indra pendengaran, penglihatan dan penciuman. Setelah stimulus 

merespon alat indra dan kemudian diterjemahkan, dan diinterpretasikan 

hingga individu menyadari apa yang ditangkap pada indra kita. Dengan 

kita menggunakan panca indra kita, diharapkan kita bisa mengartikan 

suatu permasalahan yang kita lihat dan rasakan dengan memberikan suatu 

tanggapan. 

2. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang muda usia, miskin pengalaman. Getol 

membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga biisa terhindar dari 

golongan selera sementara (temporal). Penampilannya sering ambiguous 

atau mengganda arti. Suatu saat bisa menjadi kawan partner kepentingan 

tertentu. Kepentingan penguasa misalnya tapi pada saat yang lain bisa 

menjadi perintang, bahkan musuh bebuyutan bagi kepentingan yang 

serupa (Malik, Muhadjir, 1992: 12). 

Jika kita lihat lebih luas, mahasiswa bisa dikatakan sebagai siswa 

atau pelajar yang memiliki wawasan yang luas dan lebih sering ingin 

mengerti hal-hal baru. Dimana mahasiswa sendiri terdiri dari sekelompok 

orang (masyarakat) yang memiliki beberapa perbedaan pendapat dan 
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pikiran. Dan jika dibandingkan dengan yang lain (masyarakat), mahasiswa 

lebih condong kepada yang namanya ambisi dalam membangun angan-

angan dan pikiran yang dibangun. 

3. Indonesia Mencari Bakat 

Indonesia Mencari Bakat adalah ajang pencarian bakat anak-anak 

bangsa yang dikemas dalam sebuah program bergenre reality show. 

Program ini merupakan buah pemikiran putra putri bangsa; dirancang, 

diciptakan, dan juga akan diikuti oleh anak-anak bangsa. Jadi sudah 

seharusnya program ini menjadi salah satu program kebanggaan kita, 

karena Indonesia Mencari Bakat adalah program asli Indonesia. 

Program ini tidak membatasi pada satu bidang tertentu, bakat yang 

diikutsertakan bisa apa saja; misalnya tarian, juggling, pantomime, 

menyanyi, ‘ngeband’, atau bakat lainnya yang memiliki keunikan. Peserta 

yang terlibat juga tidak dibatasi usia, dari anak kecil sampai manula dapat 

mengikuti program ini. Selain bakat-bakat yang dipertunjukkan, acara ini 

juga akan mengupas kisah kehidupan para peserta dalam episode diary. 

Bukan untuk mengumbar kehidupan pribadi tapi supaya bisa berbagi 

tentang nilai-nilai kehidupan kepada para pemirsa yang menyaksikan; 

bagaimana semangat para peserta dalam meraih mimpi-mimpi mereka 

dalam hidup ini. Supaya, pemirsa di rumah juga terinspirasi dan tidak 

putus asa dalam menggapai cita-cita mereka. 

Indonesia Mencari bakat bukan sekedar Program Reality Show 

yang berorientasi pada ratting dan share atau hanya mengejar angka 
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penjualan yang tinggi, namun program ini diharapkan bisa menjadi sebuah 

kampanye untuk membangkitkan semangat anak bangsa, memotivasi 

setiap generasi, dan mendobrak pesimisme bangsa ini. Menunjukkan pada 

segenap bola mata yang menyaksikan, bahwa Indonesia masih mampu, 

dan bahkan akan terus mampu berkarya; siapapun, golongan manapun, 

dan pada usia berapapun, adalah pelakon-pelakon seni yang luar biasa. 

Bahwa bangsa ini, adalah bangsa yang tidak akan berhenti menciptakan 

mahakarya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian 

Deskriptif, yaitu menggambarkan suatu peristiwa yang ingin diteliti. Issac 

dan Michael mengatakan bahwa metode deskriptif bertujuan sebagai 

penelitian survai atau penelitian observasional (Rahmat, 2004: 24). 

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian, seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya (Moleong, 2005: 6). Di 

samping itu peneliti ingin mencoba menggambarkan persepsi Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Konsentrasi Audio Visual kelas E 2008 Universitas 

Muhammadiyah Malang tentang tayangan Indonesia Mencari Bakat. 

Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran dan melakukan 

pengamatan dari sebuah penelitian dengan cara pengumpulan data 
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sebanyak mungkin. Begitu juga dengan penelitian tentang persepsi 

Mahasiswa tentang tayangan Indonesia Mencari Bakat. Dimana peneliti 

harus terjun langsung dan melakukan pengamatan terhadap subyek, 

bagaimana persepsi mereka mengenai Indonesia Mencari Bakat. 

Peneliti ingin mengetahui persepsi Mahasiswa angkatan 2008 

dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas (Mahasiswa Komunikasi 

UMM angkatan 2008 Audio Visual kelas E). Dan apabila peneliti 

menggunakan penelitian populasi, maka dikhawatirkan terjadi suatu 

kesalahan dalam hal perhitungan dan peneliti juga langsung melakukan 

suatu observasi langsung terhadap beberapa obyek penelitian. 

2. Lokasi & Waktu Penelitian 

Penelitian tentang persepsi Mahasiswa tentang tayangan Indonesia 

Mencari Bakat di Trans TV akan dilaksanakan di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dan penelitian akan dilaksanakan pada bulan 

Januari 2011. Dimana pada bulan tersebut Kurikulum Belajar Mengajar 

(KBM) semester ganjil berlangsung. Dan peneliti bisa melakukan 

penelitian terhadap beberapa subyek penelitian yang sebagian besar 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Audio Visual. 

3. Subyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Dalam hal ini subyek penelitian adalah Mahasiswa Komunikasi 

angkatan 2008 Audio Visual. Dan peneliti mengambil kelas E Audio 
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Visual UMM yang berjumlah 26 Mahasiswa yang aktif sesuai data 

yang diperoleh dari angket penjajakan pra survey.  

b. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian 

Dalam pengambilan subyek penelitian peneliti ingin mengambil 

Mahasiswa Komunikasi angkatan 2008 UMM hanya sebagian saja. 

Dari 26 mahasiswa didapatkan subyek penelitian sebanyak 10 orang 

yang telah menyaksikan Indonesia Mencari Bakat dengan frekuensi 3-

4 kali dalam 1 bulan. Dimana data subyek penelitian disajikan dalam 

pembahasan data subyek penelitian dan penyajian data. Penelitian 

mengambil beberapa subyek penelitian, seperti orang yang dianggap 

paling tahu tentang yang kita maksudkan atau kita harapkan mengenai 

Indonesia Mencari Bakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan 

teknik sampling non probability sampling, karena menggunakan 

purposive sampling, jadi dengan pertimbangan tertentu dalam 

mengambil subyek penelitian, seperti orang yang dianggap paling tahu 

tentang yang kita maksudkan atau harapkan. 

Teknik pengambilan subyek penelitian, peneliti menggunakan 

Sampling Purposive. Sampling purposive adalah teknik pengambilan 

dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam hal ini 

pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut paling tahu dan 

mengerti dan sesuai yang kita harapkan (Sugiyono, 2008: 53). Dalam 

penelitian ini cara pengambilan subyek penelitian adalah menggunakan 

angket penjajakan dengan beberapa kriteria yang ditentukan, seperti 
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mahasiswa Ilmu Komunikasi AV kelas E angkatan 2008, mengetahui 

tayangan IMB, frekuensi menonton tayangan Indonesia Mencari Bakat 

minimal 3-4 kali dalam 1 bulan, menonton acara dari awal sampai akhir 

dalam 1 kali tayang, subyek menyediakan waktu untuk dijadikan subyek 

penelitian. 

 Dengan kriteria subyek penelitian yang telah dijelaskan, peneliti 

bisa menerima data yang diberikan subyek penelitian lebih jelas dan detail 

untuk dijadikan penelitian tentang persepsi Mahasiswa tentang tayangan 

Indonesia Mencari Bakat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, diantaranya sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para 

subyek penelitian dan atau mendengarkan apa yang dikatakan mereka. 

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan 

melihat aktivitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk memberikan 

sebuah informasi dan pemikiran melalui tanya jawab. Dan teknik ini 

bisa memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data bagaimana 
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persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008 tentang tayangan 

Indonesia Mencari Bakat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berfungsi hanya sebagai pelengkap dalam 

mengumpulkan data yang tersedia secara tertulis. Penyajian data 

berupa data tertulis yang berkaitan dengan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Audio Visual 2008. Karena peneliti 

melakukan penelitian di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang, maka peneliti juga menyajikan data tertulis 

yang disajikan pada pembahasan gambaran obyek penelitian yang 

berupa gambaran Jurusan dan Universitas Muhammadiyah Malang 

sendiri. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Prosedur data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berjalan 

dengan data, pengorganisasian data, memilah-milah data menjadi satu 

kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005: 248). Dengan demikian 

laporan lapangan yang detail dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, 

dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik 

cerita mereka dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan penelitian dalam proses 

analisis adalah: 

1. Melakukan observasi terhadap Mahasiswa Komunikasi Audio Visual kelas 

E angkatan 2008. 

2. Mengelompokkan dan menyajikan data dari hasil wawancara dengan 

detail. 

3. Memberikan penjelasan terhadap data berupa pernyataan untuk 

mengetahui hal di balik cerita subyek penelitian. 

4. Menarik kesimpulan dan penyajian laporan untuk pengoreksian sehingga 

ditemukan keabsahan data yang bisa di percaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


